
 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Kaløvig Bådelaug 

Kahytten 
15. marts 2018 kl. 19:00 – 20:30 

 
 
Dagsorden: 

A) Velkommen.  
B) Beslutning om det fremtidige Sailing Aarhus. max 1 time, mandat til Michael og 

Sune. 
C) Bestyrelses samarbejde i Kaløvig Bådelaug, den vanskelige samtale. 5 minutter. 
D) Ny Havnekaptajn v. Torben, 5 min. 
E) Evt. 5 min. 

 
Under punkt B deltager Michael Vogelius om at deltage. 

 
Mødedeltagere:  
Sten Schou Andersen (Formand) 
Finn Svendsen (Kasserer) 
Torben Olsen (Havneudvalgsformand) 
Birgitte Sauer (Fiskerne) 
Steen B. Olesen (Jolle og ungdom) 
Sune Kjærgård (Kapsejlads) 
Oluf Grønkjær (Regatta) 
Lars Beck (Havkajak) 
Erik Vang (De Grå Sæler) 
Michael Vogelius (special guest under punkt B) 
Referent: Jens Villumsen (vikar for Rune Broberg) 
 

Afbud fra:  
Jesper Lund (Næstformand), Inger Hansen (Pigesejlerne) og Rune Broberg (normal 
referent). 
Referatet er opdelt i Orientering, Diskussion og Beslutninger. 
 
A) Velkommen.  

Sten bød velkommen og gjorde rede for indkaldelsen til det ekstraordinære 
bestyrelsesmøde – Egå Sejlklubs ønske om at forlade Sailing Aarhus. 
Mandat fra Kaløvig til Sune ifm. Sailing Aarhus forretningsudvalgsmøde i morgen 
(fredag). 

 
B) Beslutning om det fremtidige Sailing Aarhus 

Orientering: 
Finn er uklar på hvad forskellen er mellem Kraftcenter Aarhus og Sailing Aarhus. 
Michael gjorde udførligt rede for hvad Kraftcenter Aarhus er for en størrelse og 
sammenhængen mellem Kraftcenter Aarhus og Sailing Aarhus. 
Kraftcenter Aarhus er en selvstændig enhed, administreret af Sailing Aarhus. 
Sailing Aarhus har hverken politisk eller økonomisk indflydelse på Kraftcenter 
Aarhus.  
Der forhandles pt. ny kontrakt med Dansk Sejlunion og pr. 1. april 2018 skilles 
Kraftcenter Aarhus ud af Sailing Aarhus og bliver en selvstændig enhed 
(forening). Tanken er, at Kaløvig kommer til at administrere økonomien i denne 
nye kraftcenterkonstellation. 



Vedr. økonomi/bogføring skal der laves en kontrakt, hvor de enkelte 
kraftcenterklubber betaler ligeligt for denne ydelse. 
 

Egå Sejlklubs ønske om at forlade Sailing Aarhus. 
Som nævnt, ønsker Sune et mandat der afspejler Kaløvigs holdning til Egå 
Sejlklubs ønske om at forlade Sailing Aarhus ”familien”. 
Egå ønsker at stå udenfor, men samtidig at have en associeringsaftale med 
Sailing Aarhus. 
Egå Sejlklub ønsker altså et såkaldt mildt Brexit. 
Beslutning: 

1. Kaløvig Bådelaug ønsker, at Sailing Aarhus fortsætter – vi ønsker ikke at trække 
os ud. 

2. Kaløvig Bådelaug accepterer Egå Sejlklubs ønske om udmeldelse. 
Såfremt Egå Sejlklub senere ønsker at træde ind igen, er et op til Sailing Aarhus 
at vurdere om dette kan godkendes. 

3. Kaløvigs holdning er, at enten er man med i Sailing Aarhus eller også er man 
ikke med i Sailing Aarhus (et hårdt Brexit). 
Et såkaldt ”clean cut” uden associeringsaftaler. 

 
C) Bestyrelses samarbejde i Kaløvig Bådelaug, den vanskelige samtale. 

Orientering: 
Torben appellerer til at, når bestyrelsen aftaler/beslutter noget, så er der fælles 
front på det. 
Beslutning: 
Alle tilstedeværende er enige om at alle medlemmer af bestyrelsen står bag  
beslutninger – uanset om man er enig i de demokratiske beslutninger, der bliver 
truffet. 

 
D) Ny Havnekaptajn v. Torben 

Orientering: 
Sten om processen med at finde den rette nye havnekaptajn. 
Man satser på, at der er skrevet kontrakt inden d. 1/4, så vedkommende kan 
ansættes pr. 1/5. 

 
E) Evt. 

Orientering: 
• Sten orienterede om at han på møde med Dansk Sejlunion ifm. et kursus har 

hørt, at medlemmer godt kan sejle med ”passagerer/tilskuere” ifm. store stævner 
(Volvo Ocean og VM 2018). 
Finn ønsker dokumentation for dette. 

• Sten orienterede om manglende godkendelser af projekter – badebro og 
camping/camper plads. 

o Badebro. 
Der er aldrig søgt om godkendelse hos farvandsvæsenet om etablering af 
vinterbadebroen. 
Der er enighed om at badebroen er en god idé og at der skal søges, så 
den bliver lovliggjort. 

o Camping/camper plads 
Sten er urolig for at der er anvendt forurenet jord ifm. etablering. 
Sten har været en tur omkring kommunen og kan oplyse, at der aldrig er 
søgt om godkendelse på denne placering. 
Jens kunne oplyse, at der tidligere er søgt om camping/camper mulighed 
på græsarealerne, men at der her er modtaget afslag. 



• Torben ønsker at antal af møder skal nedbringes. 
o Der er ingen der orker 26 møder om året + de møder man har i de enkelte 

udvalg. 

• Jens fortalte om de 2 øl/vand boder, der bliver etableret ifm. VM 2018. 
o Disse skal bemandes af de enkelte klubber efter en vagtplan. 

Periode 2.- 12. august. 
Overskuddet går til de enkelte klubber efter vagtplan/fordelingsnøgle. 
Det kunne være fedt, hvis Kaløvigs enkelte udvalg kunne bemande de 
enkelte vagter. 

 
 
Ref. 
Jens V. 


